Schemat postepowania dla personeiu izby przyjec/SOR szpitala
w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakazenia wirusem Ebola u pacjenta

KRYTERIA A

o

o

Czy osoba miata bezpo^redni kontakt z chorym,
u ktorego potwierdzono Ebol? lub osoba podejr^ana
o zachorowanie lub zwiokami osoby zmartej na Ebol^?
(naleiy zweryfikowac charakter i miejsce

kontaktu)

KRYTERIA B
Czy osoba przebywa<a w ci^gu ostatnich 21 dni w
krajach obj?tych epidemisi?
(wgstanu na 17.10.2014 - 4 kraje: Siena Leone.
Liberia, Gwinea i Demokratyczna Republika Konga)
Aktualna lista krajow znajduje s/? na stronie
www.gis.gov.pl

KRYTERIA C
Czy wyst^pH co najmniej J E D E N z objawow:
gor^czka >38,6°C, silny bol gtowy. bole mi^sni,
wymioty, biegunka, bol brzucha, nie majace innych
przyczyn samoistne knwawienia/wylewy krwi
(np. podskdme. wobr^bie bton sluzowych.
siniaki bez wczeiniejszego
urazu).

TYLKO KRYTERIA A

TYLKO KRYTERIA B

KRYTERIA B+C

KRYTERIA A+C

U osoby bez objawow chorobowych, ale ze zgJaszanym
przez ni^ narazeniem
na zakazenie nalezy:

Od pacjenta bez objawow,
ktory przebywat w clqgu
ostatnich 21 dni w krajach
obj^tych epidemic nalezy:

U pacjenta z objawami chorobowymi, ktory powrocH z kraju objetego epidemic (B i C) L U B u pacjenta z objawami, ktory zglasza
kontakt z chorym na Ebol^ (A i C) nalezy:

1. Zebrac dane osobowe pacjenta (imie, nazwisko, adres,
telefon).

1. Uzyskac dane osobowe
(imi?, nazwisko, adres i telefon)

2. Niezw/tocznie poinformowac
powiatowa stacj? sanitamo
-epidemiologiczna (PSSE)
o zdarzeniu na czynny catodobowo numer alarmowy.

2. Polnformowad tak^ osob^ o:

1. W c e l u zminlmaiizowania ryzyka przeniesienia zakazenia na inne
osoby, do chwili przybycia medycznego zespotu ratownictwa medycznego, ktory przewiezie pacjenta do szpitala przystosowanego do izolacji chorych na Ebol?, nalezy umiescic go w oddzielnym pomieszczenia
(0 ile to mozliwe z dost^pem do toalety).

3. Do czasu podj^cia przez
PSSE decyzji o dalszym post?powaniu w stosunku do pacjenta (obj^cia go kwarantanna
lub indywidualnym nadzorem
epidemiologicznym) pacjent
powinien bye umieszczony
w oddzielnym pomieszczeniu.
4. Powiadomic funkcjonuj^ce
catodobowo wojewodzkie
centrum zarz^dzania kryzysowego.
5. Post?powac zgodnie
z otrzymanymi instrukcjami.

a) koniecznosci prowadzenia
u siebie samoobserwacji przez
okres 21 dni od czasu powrotu
z terenu obj^tego epidemiq,
w tym codziennego (rano i wieczorem) pomiaai temperatury,
b) koniecznosci skontaktowania si? z numerem 999 lub 112
w przypadku zaobserwowania
w ci^gu 21 dni po powrocie
z terenu objetego epidemiq
ktoregokolwiek z nast^puj^cych objawow: gor^czka
>38,6°C, silny bol gtowy, bole
mi^sni, wymioty, biegunka,
bol brzucha, nie majace innych
przyczyn samoistne krwawienia/v/ylewy krwi (np. podskorne, w obr^bie bton sluzowych,
siniaki, bez wczesniejszego
urazu) i poinformowania o tym
dyspozytora,
c) ulotce informacyjnej
zamieszczonej na stronach
www.gis.gov.pl lub przekazac
ulotk?.
3. Przekazac dane osobowe
takiej osoby do (PSSE)
na numer alarmowy czynny
catodobowo.

2. Niezwtocznie poinformowac wojewodzkie centmm zarz^dzania kryzysowego o podejrzeniu zachorowania na Ebol? i uzyskac informacje
0 sposobie przewozu chorego w warunkach zapewniajacych jego
izolacj§.
3. Niezwtocznie poinformowac PSSE o zdarzeniu na czynny catodobowo numer alarmowy.
4. Post^powac zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od PSSE i WCZK,
w tym rozpocz^c zbieranie danych personalnych (kontaktowych) pacjentow, ktorzy mogli miec kontakt z chorym. w celu obj^cia ich indywidualnym nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanna.
5. W przypadku bezposredniego zagrozenia zycia pacjenta i koniecznosci udzielenia mu natychmiastowej pomocy medycznej przed przyjazdem ambulansu, nalezy zastosowac srodki ochrony osobistej, ktore
zabezpiecz^ przed bezposrednim kontaktem z wydzielinami i wydalinami chorego.

Calodobowe numery alarmowe
PSSE
601-215-^AS
WSSE
WCZK;

AAZ
Minister^nvo Zdtcwia

Schemat postepowania dla personeiu lecznictwa ambulatoryjnego

( P O Z , AOS.

NSHM)

w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakazenia wirusem Ebola u pacjenta

KRYTERIA A

o

o

Czy osoba mlata bezposredni kontakt z chorym,
u ktorego potwierdzono Eboi? lub osoba podejrzan^
0 zachorowanie lub zwtokami osoby zmartej na Ebol??
(naleiy zweryfikowac charakter i miejsce

kontaktu)

KRYTERIA B
Czy osoba przebywata w ciqgu ostatnich 21 dni w
krajach obj^tych epidemic?
(wgstanu na 17.10.2014 - 4 kraje: Sierra Leone.
Liberia, Gwinea i Demokratyczna Republika Konga)
Aktualna lista krajbw znajduje s/f na stronie
www.gis.gov.pl

KRYTERIA C

0

TYLKO KRYTERIA A

TYLKO KRYTERIA B

U osoby bez objawow chorobowycn, ale ze zgtaszanym
przez nl^ narazeniem
na zakazenie nalezy:

Od pacjenta bez objawow,
ktory przebywa* w cisigu
ostatnich 21 dni w krajach
o b j f t y c h epidemic nalezy:

1. Zebrac dane osobowe pacjenta (imi?, nazwisko, adres,
telefon).

1. Uzyskac dane osobowe
(imi?, nazwisko, adres i telefon)
2. Poinformowac takq osobe o:

2. Niezvjtocznie poinformowac
powiatowq stacj? sanitamo
-epidemiologiczna (PSSE)
0 zdarzeniu na czynny catodobowo numer alarmowy.
3. Do czasu podj^cia przez
PSSE decyzji o dalszym post?powaniu w stosunku do pacjenta (obj^cia go kwarantanna
lub indywidualnym nadzorem
epidemiologicznym) pacjent
powinien bye umieszczony
w oddzielnym pomieszczeniu).
4. Powiadomic funkcjonuj^ce
catodobowo wojewodzkie centmm zarz^dzania kryzysowego.
5. Postepowac zgodnie z otrzymanymi instnjkcjami z wojewpdzkiego wydziatu zarz^dzania kryzysowego i PSSE

a) koniecznosci prowadzenia u
siebie samoobsenwacji przez
okres 21 dni od czasu powrotu
z terenu objetego epidemia, w
tym codziennego (rano i wieczorem) pomiam temperatury.
b) koniecznosci skontaktowania sie z numerem 999 lub 112
w przypadku zaobserwowania
w ci^gu 21 dni po powrocie z
terenu objetego epidemic ktoregokolwiek z nast^puj^cych
objawow: gor^czka >38,6°C,
silny bol gtowy, bole mi^sni,
wymioty, biegunka, bol brzucha, nie majace Innych przyczyn samoistne knwawienia/wylewy kavi (np. podskorne, w obrebie bton sluzowych,
siniaki, bez wczesniejszego
urazu) i poinformowania o tym
dyspozytora
c) ulotce informacyjnej
zamieszczonej na stronach
www.gis.gov.pl lub przekazac
ulotk?
3. przekazac dane osobowe
takiej osoby do powiatowej
stacji sanitamo-epidemiologicznej (PSSE) na numer alarmowy czynny catodobowo.

Czy wyst^pit co najmniej J E D E N z objawow:
gor^czka >38.6°C, silny bol gtowy, bole mi^sni,
wymioty, biegunka, bol brzucha, nie majace innych
przyczyn samoistne knwawienia/wylewy kn«i
(np. podskdme, wobr^bie bton sluzowych,
siniaki bez wczeiniejszego
urazu).

KRYTERIA B+C

KRYTERIA A+C

U pacjenta z objawainl chorobowymi, ktory powrocii z kraju
obj?tego epidemic (B i C) LUB zgtasza kontakt z chorym
na Ebol? (A 1 C) naleiy:
1. W celu zminlmaiizowania ryzyka przeniesienia zakazenia na inne
osoby do chwili przybycia zespotu ratownictwa medycznego nalezy
pozostawic pacjenta w gabinecie, w ktorym zostat przyj^ty lub gdy podejrzenie zostato powziete w innym pomieszczeniu (rejestracji, poozekalni ltd.) umiescic go w oddzielnym pomieszczenia (o ile to mozliwe
z dost^pem do toalety).
2. Niezwtocznie poinformowac dyspozytora medycznego Pahstwowego
Ratownictwa Medycznego (numer alarmowy 999 lub 112, lub inny
wskazany pn2ez vjojewode) o podejrzeniu zachorowania na Ebol?.
Dyspozytor po weryfikacji zgtoszenia podejmuje decyzje o wystaniu
zespotu ratownictwa medycznego wyposazonego w ambulans przystosowany do przewozu chorego w warunkach zapewniajacych Jego
izolacj?.
3. Niezwtocznie poinformowac powiatowa stacje sanitarno-epidemiologiczna (PSSE) o zdarzeniu na czynny catodobowo numer alarmowy.
4. Postepowac zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od PSSE, w tym
rozpocz^c zbieranie danych personalnych (kontaktowych) pacjentow,
ktorzy mogli miec kontakt z chorym, w celu ewentualnego objecia ich
indywidualnym nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanna.
5. W przypadku bezposredniego zagrozenia zycia pacjenta i koniecznosci udzielenia mu natychmiastowej pomocy medycznej przed przy
jazdem zespotu ratownictwa medycznego, nalezy zastosowac srodki
ochrony osobistej, ktore zabezpiecz^ przed bezposrednim kontaktem
z wydzielinami i wydalinami chorego.

Catodobowe numery alarmowe
PSSE
WSSE
WCZK

602-2^5
66'^-8S>\-488
/^l 'h^^l-AI-OO

/w

MiflistsrsTwc ZtJrowta

Schemat postepowania dla dyspozytora medycznego
Panstwowego Ratownictwa Medycznego
w przypadku stv^/ierdzenia podejrzenia zakazenia wirusem Ebola u pacjenta
w trakcie udzielania mu pomocy przez Zespol Ratownictwa Medycznego

KRYTERIA A
Czy osoba miata bezposredni kontakt z chorym,
u Ictorego potwierdzono Ebol? lub osoba podejrzan^
o zachorowanie lub zwiokami osoby zmartej na Ebol?''
(nalezy zweryTikowac charakter i miejsce

kontaktu)

KRYTERIA B
Czy osoba przebywata w ciqgu ostatnich 21 dni w
krajach obj?tych epidemic''
(wgstanu na 17.10.2014 - 4 kraje: Sierra Leone.
Liberia. Gwinea i Demokratyczna Republika Konga)
Aktualna lista krajow znajduje si? na stronie
www.gis.gov.pl

KRYTERIA C

0
KRYTERIA B+C

KRYTERIA A+C

Czy wystqpH co najmniej J E D E N z objawow:
gor^czka >38,6°C, silny bol gtowy, bole mi?sni,
wymioty, biegunka, bol brzucha, nie majace innych
przyczyn samoistne krwawienia/wylewy krwi
(np. podskdme. w obrebie bton sluzowych.
siniaki bez wczesniejszego
urazu).

KRYTERIA A+B+C

U pacjenta z objawami chorobowymi, ktory powrocit z kraju obj?tego epidemic LUB u pacjenta
z objawami, ktory zgtasza kontakt z chorym na Ebol? (pozytywne odpowiedzl w pkt B i C lub A i C
lub A, B I C sq twierdzj|ce) nalezy:
1. Zaiecic cztonkom ZRM nr 1 natychmiastowe zastosowanie dostepnych srodkow ochrony osobistej zabezpieczajacych przed bezposrednim kontaktem z wydzielinami i wydalinami chorego.
2. Ustalic z kierownikiem ZRM nr 1 czy ogolny Stan pacjenta pozwala na oczekiwanie na ambulans PRM
(z cztonkami ZRM nr 2) umozliv^iaj^cy przewoz chorego w warunkach zapewniajacych izolacj? pacjenta
(ambulans wyposazony w izolacyjne nosze transportowe oraz odpowiednie srodki ochrony osobistej).
3. Wydac ZRM nr 2 dyspozycje wyjazdu ambulansu umozliwiajacego przewoz chorego w warunkach
zapewniajacych izolacje pacjenta.
4. \Afydac ZRM nr 2 dyspozycje co do docelowego miejsca, w ktorym pacjent b^dzie hospitalizowany
w warunkach izolacji, w szpitalu wskazanym w wojewodzkim planie zarzadzania kryzysowego.
5. Niezwtocznie poinformowac szpital, o ktorym mowa w pkt 4 o skierowaniu do niego pacjenta
podejrzanego o zachorowanie na Ebole.

Po zakohczeniu dzialari przez
ZRM nr 1 i ZRM nr 2 nalezy
postepowac zgodnie z obowiazuj^cymi w jednostce Pahstwowego Ratownictwa Medycznego instmkcjami dotycz^cymi dekontaminacji personeiu. sprzetu medycznego
oraz srodkow transponowych
w przypadku skazenia ich
wirusem Ebola.

6. Niezwtocznie poinformowac powiatowa staqe sanitamo-epidemiologicznej o zdarzeniu na numer
alarmowy czynny catodobowo.
7. Powiadomic wojewodzkie centmm zarzadzania kryzysowego o zdarzeniu, w celu podjecia dziatan
wobec personeiu medycznego, ktory miat kontakt z chorym, w tym o ewentualnej organizacji kwarantanny.

Calodobowe numery alarmowe
PSSE
WSSE
WCZK

601-21S-W
€>61-g8^-A8X
M Tjiii-yi^- 00

"I
AA7
MtnisterE'wc Zdfowfa

Schemat postepowania dla dyspozytora medycznego PRM
w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakazenia wirusem Ebola u pacjenta

KRYTERIA A
Czy osoba miata bezposredni Icontakt z chorym,
u ktorego potwierdzono Ebol? lub osoba podejrzana.
o zachorowanie lub zwtokami osoby zmartej na Ebol??
Cna/ezy ziveryff/toivad charakter i miejsce

kontaktu)

KRYTERIA B
Czy osoba przebywata w cii|gu ostatnich 21 dni w
krajach objetych epidemi«|?
(wgstanu na 17.10-2014 - 4 kraje: Sierra Leone.
Liberia. Gwinea i Demokratyczna Republika Konga)
Aktualna lista krajow znajduje s/? na stronie
www.gis.gov.pl

KRYTERIA C

0

TYLKO KRYTERIA A

TYLKO KRYTERIA B

Czy wyst^pi* co najmniej J E D E N z objawow:
gor^czka >38,6°C, silny bol gtowy, bole mi^sni,
wymioty, biegunka, bol brzucha, nie majace innych
przyczyn samoistne krwawienia/wylewy kn«i
(np. podskdme, w obrebie bton sluzowych.
siniaki bez wczeiniejszego
urazu).

KRYTERIA A+C

KRYTERIA B+C

Od pacjenta bez objawow
chorobowych, ale ze stwierdzonym narazeniem na zakazenie nalezy:

Od pacjenta bez objawow,
ktory przebywat w ci^gu
ostatnich 21 dni w krajach
objetych epidemic nalezy:

Od pacjenta z objawami chorobowymi, kt6ry powrocii z kraju
objetego epidemiq) LUB pacjenta z objawami chorobow/ymi,
ktory zgtasza kontakt z chorym na Ebole nalezy:

1. Uzyskac dane osobowe
(imie, nazwisko, adres i telefon) pacjenta.

1. Uzyskac dane osobowe
(imie, nazwisko, adres i telefon).

1. Uzyskac dane osobowe (imie, nazwisko, adres i telefon) pacjenta.

2. Poinformowac pacjenta,
aby pozostalw miejscu aktualnego pobytu i oczekiwat
na kontakt ze strony centrum
zarzadzania kryzysowego
w Urzedzie Wojewodzkim,
ktory peini catodobowy dyzur

2. Poinformowac taky osobe °'a) koniecznosci prowadzenia
u siebie samoobsenwacji przez
okres 21 dni od czasu powrotu
z terenu objetego epidemic,
w tym codziennego (rano i wieczorem) pomiaoi temperatury.

3. Powiadomic wojewodzkie
centrum zarzadzania kryzysowego, o ktorym mowa w pkt. 2
0 koniecznosci objecia osoby
kwarantanny indywidualny.

b) koniecznosci skontaktowania sie z numerem 999 lub 112
w przypadku zaobserwowania
w dygu 21 dni po powrocie z
terenu objetego epidemia ktoregokolwiek z nastepujacych
objawow: goryczka >38,6°C,
silny bol gtowy, bole miesni,
wymioty, biegunka, bol brzucha, nie majace innych przyczyn samoistne knwawienia/wylewy krwi (np. podskorne, w obrebie bton sluzowych,
siniaki, bez wczesniejszego
urazu) i poinformowania o tym
dyspozytora.

4. Niezwtocznie poinformowac
powiatowa stacje sanitamo
-epidemiologiczna (PSSE)
o osobie narazonej na zakazenie na czynny catodobowo
numer alarmowy.

c) ulotce informacyjnej
zamieszczonej na stronach
www.gis.gov.pl lub przekazac
ulotke3. przekazac dane osobowe
takiej osoby do powiatowej
stacji sanitamo-epidemiologicznej (PSSE) na numer alarmowy czynny catodobowo.

2. Poinformowac pacjenta, aby unikal kontaktu z innymi osobami oraz
pozostat w miejscu aktualnego pobytu do czasu przyjazdu zespotu
ratownictwa medycznego.
3. Wydac zespotowi ratownictwa medycznego dyspozycje wyjazdu
ambulansem umoztiwiajqcym przewoz chorego w warunkach zapewniajacych jego izolacje (ambulans wyposazony w izolacyjne nosze
transportowe oraz odpowiednie srodki ochrony osobistej).
4. Wydac zespolowi ratownictwa medycznego dyspozycje co do docelowego miejsca, w ktorym pacjent bedzie hospitalizowany w warunkach izolacji, w szpitalu wskazanym przez wojewode.
5. Niezwtocznie poinformowac szpital, o ktorym mowa w pkt. 4 o skierowaniu do niego pacjenta podejrzanego o zachorowanie na Ebole.
6. Niezwtocznie poinformowac powiatowy stacje sanitamo-epidemiologiczny (PSSE) o osobie podejrzanej o zachorowanie na Ebole na
czynny catodobowo numer alarmowy.

Calodobowe numery alarmowe
PSSE

602-215-^/1?

WSSE
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